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             Šolsko leto:  2022/2023 
   
         Datum oddaje vloge:     _________/________ 
         

 Šifra otroka:    
   
          (izpolni vrtec) 

 
VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC 

(Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Evi in PE Pri Dobri Tinci ter Vrtec Duhec d.o.o., Enota Kranj) 
 

I. VLAGATELJ/ICA: 

 
Priimek in ime _______________________________________________________________ oče   mati   skrbnik   
 

II. PODATKI O OTROKU: 

 
Priimek in ime otroka: ____________________________________________________________________________ 
 
Datum rojstva: ______________________  EMŠO __________________________________________   Spol:  M     Ž 
 
Naslov stalnega prebivališča: _______________________________________________________________________ 
                 (ulica, hišna številka, poštna številka) 
 
Naslov začasnega prebivališča: _____________________________________________________________________ 
                   (ulica, hišna številka, poštna številka) 
 
Otroka želimo vključiti v dnevni program v trajanju od 6 do 9 ur: 
 
Želeni datum vključitve otroka v program vrtca: ______________ (vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost 
najmanj 11 mesecev starosti, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z 
dela) 
 
Otrok potrebuje bivanje v vrtcu od _____________________ do  _____________________ ure. 
 
Zdravstvene in razvojne posebnosti otroka, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z otrokom: 
alergija, vročinski krči, epilepsija, anafilaksija, posebnosti v razvoju, dietna prehrana…  
 

 
 

Če ima otrok katere od navedenih posebnosti vas prosimo, da pri oddaji Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in 
obveznosti priložite Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka (otrokovega zdravnika). V primeru, da otrok omenjenih 
posebnostih nima, potrdilo oddate kasneje vzgojiteljici na individualnem pogovoru oz. najkasneje na dan vstopa v 
vrtec. 
 
Otrok je cepljen:     DA NE 
V primeru, da bo iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhajalo, da otrok ni cepljen proti ošpicam, 
mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja, vrtec zavrne 
vključitev otroka v vrtec. Izjemoma lahko vrtec vključi otroka, če je ta v postopku pridobitve odločbe o opustitvi 
cepljenja.  
 
Otrok je s posebnimi potrebami:  DA NE 
(Priložiti zapisnik multidisciplinarnega tima ali individualni načrt pomoči družini oz. potrdilo, da je otrok v postopku 
pridobivanja zapisnika multidisciplinarnega tima ali individualnega načrta pomoči družini). 
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Naslov začasnega 
prebivališča: 

    

 
Poštna številka in pošta:            

    

 
Občina: 

    

Status tujca: DA        NE  DA        NE  

      

 Številka telefona, na 
katerega ste dosegljivi: 

      

 
Elektronski naslov 

    

      

2. Zavezanec za dohodnino v  
Republiki Sloveniji – 

(izpolnijo samo tujci in 
priložijo potrdilo o 

rezidentskem statusu) 

DA        NE 

  
 

DA        NE 

 

3. Status študenta oz. 
dijaka: 

(priložiti potrdilo o vpisu) 

 
DA        NE 

  
DA        NE 

 

4. Ste zaposleni? 
(priložiti potrjeno izjavo 
oz. dokazilo o zaposlitvi) 

DA        NE  DA        NE  

5. Ste kmet?  
(priložiti ustrezno 

dokazilo) 

DA        NE  DA        NE  

6. Ste upokojenec? 
(priložiti odločbo pristojne 

službe) 

 
DA        NE 

  
DA        NE 

 

7.  Ali ste volonter – 
pripravnik?  (priložiti 

dokazilo o opravljanju 
volonterskega 
pripravništva) 

 
DA        NE 

  
DA        NE 

 
 
 

 

III. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH SKRBNIKIH 

             
             

Mati oz. zakonita skrbnica 
 
 

Oče oz. zakoniti skrbnik 

1.  
Priimek in ime:           

   

     
 EMŠO:    

ST
A
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O

  P
R
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IV

A
LI

ŠČ
E 

Naslov stalnega 
prebivališča:   

   

Poštna številka in pošta: 
   

Občina:            
   

Stalnost bivanja na 
območju Mestne občine 

Kranj – 
 je več kot eno leto pred 

oddajo vloge: 

 
 

DA        NE 

  
 

DA        NE 
 

 

Status tujca: DA        NE  DA        NE 
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Mati oz. zakonita skrbnica 
 
 

Oče oz. zakoniti skrbnik 
 

8. Ste zavarovanec po 52. 
členu Zakona o 

starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih 

(priložiti ustrezno 
dokazilo) 

DA        NE  DA        NE  

9.  Starš – policist, ki je 
izgubil življenje oz. 

starš- policist, ki mu je 
priznana invalidnost I. 

kategorije – Uredba o 

načinu uveljavljanja in 
dodelitve pravic ožjim 
družinskim članom po 

smrti policista in v primeru 
njegove invalidnosti 
(potrdilo direktorja 

policije)  

DA   NE 
(ustrezno obkrožite) 

 
 

 

 

 

 

10. Invalidnost v družini 
(priložiti odločbo pristojne 

službe) 

DA   NE 
(ustrezno obkrožite) 

 

11. Otrok živi v 
enostarševski družini: 

DA   NE 
(ustrezno obkrožite) 

 

Če ste obkrožili DA, priložite enega izmed naslednjih dokazil: 
- pravnomočno sodno odločbo, s katero je odločeno o varstvu in vzgoji otroka ali 
- potrdilo, da pred pristojnim sodiščem teče postopek za odločitev o varstvu in vzgoji otroka ali 
- izpisek iz rojstne matične knjige otroka, ki ne sme biti starejši od 30 dni, ali  
- izpisek iz matične knjige za umrlega starša ali potrdilo policije o pogrešani osebi. 

 

IV. SOROJENCI 

1. V koncesijski vrtec (Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Evi ali PE Pri Dobri Tinci ali Vrtec Duhec, Enota 
Kranj) se hkrati vpisuje otrokov dvojček/trojček (oddati vlogo za vsakega otroka posebej) 

Priimek in ime dvojčka, trojčkov EMŠO otroka Naziv vrtca 

 
 

  

 
 

  

 
2. V koncesijski vrtec (Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Evi ali PE Pri Dobri Tinci ali Vrtec Duhec, Enota 

Kranj) se hkrati vpisuje tudi brat/sestra (oddati vlogo za vsakega otroka posebej) 

Priimek in ime brata, sestre EMŠO otroka Naziv vrtca 

 
 

  

 
 

  

 
3. Otrokovi sorojenci, ki so že vključeni in bodo tudi v šolskem letu 2022/2023 še vključeni v enoto Kranjskih 

vrtcev oz. v vrtec pri OŠ oz. v šolo kjer deluje enota vrtca oz. v koncesijski vrtec  

Priimek in ime EMŠO otroka Naziv vrtca oz. šole  
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V. ŽELENI VRTEC (VRTEC S KONCESIJO) –nazivi vrtcev in enot so zapisani v Navodilih za izpolnjevanje vloge za vpis 
otroka v vrtec 

 

1. VRTEC PRVE IZBIRE  (IZBERI MED VRTCI S KONCESIJO – Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Evi ali PE Pri 
Dobri Tinci ali Vrtec Duhec, Enota Kranj)  

 

(ime vrtca, ki je vaša prva izbira in kamor boste oddali vlogo) 
 

1.1. Enota v okviru vrtca prve izbire ______________________________________________________________ 
1.2. Enota v okviru vrtca prve izbire ______________________________________________________________ 

 
 

VI. CENTRALNI ČAKALNI SEZNAM: 

Otrok je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni čakalni seznam, pa mu med šolskim letom ni bilo ponujeno 
prosto mesto v vrtcu. 

DA    NE 
(ustrezno obkroži) 

 
 

VII. ČAKAJOČI OTROK: 

Otrok, ki je bil rojen v obdobju od 1.1. preteklega leta in do 30. septembra preteklega leta ter za katerega so starši 
tekom preteklega šolskega leta vložili vlogo za sprejem, pa mu med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto v 
vrtcu. 

DA    NE 
(ustrezno obkroži) 
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VIII. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC (koncesijski vrtec) 

V primeru, da bo v posamezni vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za 
sprejem otrok. Komisija posameznega vrtca na podlagi podatkov, ki so navedeni na vlogi oziroma podatkov, ki jih 
pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednosti vrstni 
red. Prednost pri sprejemu imajo otroci z večjim številom točk. Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri 
določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatni kriterij starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši 
otroci. V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer 
zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo zadnjih treh številk. 
Prosimo vas, da se točkujete tudi sami. 
 

Zap. 
št. 

 Kriteriji Št. 
 točk 

  Prebivališče (upošteva se ena izmed variant)  

1. a) 
 
b) 
 

Otrok ima skupaj vsaj z enim od staršev stalno prebivališče na območju Mestne 
občine Kranj 
Otrok tujcev ima skupaj vsaj z enim od staršev začasno prebivališče na območju 
Mestne občine Kranj, in je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki 
Sloveniji. 

100 
 
100 

2.  Stalnost bivanja v Mestni občini Kranj   

  Ob izpolnjevanju kriterija 1.a ali 1.b ima na območju Mestne občine Kranj vsaj eden 
od staršev stalno prebivališče, tujec pa začasno prebivališče, neprekinjeno najmanj 
eno leto pred oddajo vloge. 

20 

3.  Status (upošteva se ena izmed variant)  

 a) Oba starša oz. eden od staršev v primeru enostarševske družine imata/ima na dan 
oddaje vloge enega izmed naslednjih statusov: zaposlen, kmet, upokojenec, študent, 
volonter – pripravnik, dijak, zavarovanec po 52. členu Zakonu o starševskem varstvu 
in družinskih prejemkih (na podlagi dokazila).  

60 

 b) Eden od staršev ima na dan oddaje vloge enega izmed naslednjih statusov: zaposlen, 
kmet, upokojenec, študent, volonter – pripravnik, dijak, zavarovanec po 52. členu 
Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (na podlagi dokazila). 

30 

4.  Invalidnost staršev oziroma otrok (na podlagi dokazila). 10 

5.  Čakajoč otrok (upošteva se ena izmed variant)  

 a) Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu  uvrščen na centralni čakalni seznam, pa mu 
med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto v vrtcu. 

12 

 b) Otrok, ki je bil rojen v obdobju od 1.1. preteklega leta in do 30. septembra preteklega 
leta ter za katerega so starši tekom preteklega šolskega leta vložili vlogo za sprejem, 
pa mu med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto v vrtcu. 

12 

6.  Vpis več otrok (upošteva se ena izmed variant)  

 a) 
 

Starši v razpisanem šolskem letu hkrati vpisujejo v vrtce v MO Kranj dva ali več otrok 
ali 
v razpisanem šolskem letu bo v vrtec v MO Kranj vključen otrok iz iste družine 
ali  
v šolo, kamor starši vpisujejo otroka v vrtec, bo v razpisanem šolskem letu vključen 
otrok iz iste družine. (Točke se dodajo le v primeru, če starši otroka vpisujejo le v 
vrtec, kamor bo v šolo v razpisanem šolskem letu vključen otrok iz iste družine). 

7 
 

 b) Starši v razpisanem šolskem letu hkrati vpisujejo v vrtce v MO Kranj več hkrati rojenih 
otrok (dvojčki, trojčki). 

12 

7.  Otrok, katerega eden od staršev je zaposlen v podjetju oziroma je to podjetje 
organizacijsko ali lastniško povezano s podjetjem, ki se nahaja na isti lokaciji kot 
podjetje, ki je del svojih prostorov uredil za izvajanje predšolske vzgoje, in starši 
otroka vpisujejo le v to enoto vrtca. 

100 

  SKUPAJ TOČKE  
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IX. IZJAVA OBEH STARŠEV OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKOV 

Izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko 
odgovornost. Vrtcu dovoljujem, da jih uporablja z namenom zaradi vodenja postopka sprejema in vključitve otroka v 
program vrtca.  
 
 
Datum: ______________________                     Podpis obeh staršev :  _______________________________ 

oz. zakonitih zastopnikov 
_______________________________ 

 
 
 
 
 

KONTAKTNE INFORMACIJE VRTCEV S KONCESIJO NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ 

VRTEC Naslov Telefon 

   

Zasebni vrtec Dobra teta, 
d.o.o. 

  
030 293 419 
031 202 530 

PE Pri Dobri Evi, Ul. Lojzeta Hrovata 4b, Kranj 

PE Pri Dobri Tinci, Partizanska c. 10, Kranj 

  

http://www.dobrateta.si/ info@dobrateta.si 

   

Vrtec Duhec d.o.o., Enota Kranj Župančičeva ul. 22, Kranj 
FB – Zasebni vrtec Duhec 

041 210 623 
varstvo.duhec@gmail.com 

http://www.dobrateta.si/
mailto:info@dobrateta.si
mailto:varstvo.duhec@gmail.com
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA VPIS OTROKA V VRTEC 
SPLOŠNA OPOMBA 
Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2022/2023 se odda v Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Evi ali PE 
Pri Dobri Tinci ali v Vrtec Duhec, Enota Kranj. 
I. VLAGATELJ/ICA mora oddati vlogo v vrtec prve izbire. 
Za dopolnitev vloge ali odpravo pomanjkljivosti le-te vas lahko vrtec pozove po telefonu, elektronski pošti ali ustno, 
če starši pridejo v vrtec.  
Pravilnost podatkov navedenih v vlogi, lahko preveri komisija za sprejem otrok pri upravljavcih zbirk osebnih 
podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom.  
 
II. PODATKI O OTROKU 
Vpišite podatke o otroku. 
 
III. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH SKRBNIKIH 
Vpišite zahtevane podatke.  
Starši, ki imajo stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj najmanj eno leto pred oddajo vloge obkrožijo 
DA. Starši, ki tega pogoja ne izpolnjujejo, obkrožijo NE.  
 
Starši, ki imajo status tujca v Republiki Sloveniji obkrožijo DA, ostali pa obkrožijo NE. 
Če imajo starši/eden od staršev status tujca v Republiki Sloveniji, ki so/je zavezanec za dohodnino v Republiki 
Sloveniji, in nima(jo) stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, vpišejo naslov pod začasno prebivališče, k vlogi pa 
priložijo dokazilo, ki je navedeno v vlogi. 
 
Starši, ki imajo na dan oddaje vloge enega izmed naslednjih statusov: zaposlen, kmet, upokojenec, študent, volonter 
- pripravnik, dijak, zavarovanec po 52. členu Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih obkrožijo DA in 
priložijo dokazilo navedeno v vlogi, ostali obkrožijo NE. 
 
Če je bil otrokov starš policist, ki je izgubil življenje pri opravljanju operativnega ali drugega nevarnega dela oz. če je 
staršu policistu zaradi poškodbe, ki jo je utrpel pri opravljanju svojega dela, priznana invalidnost I. kategorije, 
obkrožite DA in priložijo dokazilo navedeno v vlogi, ostali obkrožijo NE. 
 
Če otrok živi v enostarševski družini, vlagatelj obkroži DA in priloži eno od dokazil navedenih v vlogi, ostali obkrožijo 
NE. 
 
Če obstaja invalidnost staršev oziroma otrok, vlagatelj obkroži DA in priloži dokazilo navedeno v vlogi, ostali 
obkrožijo NE. 
 
IV. SOROJENCI  
V tabelo vpišite priimek in ime ter EMŠO dvojčkov, trojčkov oz. sorojencev, ki jih v razpisanem šolskem letu hkrati z 
otrokom, za katerega izpolnjujete to vlogo, vpisujete v vrtec (Zasebni vrtec Dobra teta, PE Pri Dobri Evi ali PE Pri 
Dobri Tinci ali v Vrtec Duhec, Enota Kranj). Vpišite tudi podatke sorojenca, ki je že vključen v vrtec. 
V primeru, da vključujete več otrok hkrati v vrtec, je potrebno vlogo za vpis otroka v vrtec vložiti za vsakega otroka 
posebej. 
 
V. ŽELENI VRTEC (koncesijski Zasebni vrtec Dobra teta, PE Pri Dobri Evi ali PE Pri Dobri Tinci ali v Vrtec Duhec, 
Enota Kranj). 
Izberite eno ali dve enoti v okviru koncesijskega vrtca (Zasebni vrtec Dobra teta, PE Pri Dobri Evi ali PE Pri Dobri Tinci 
ali v Vrtec Duhec, Enota Kranj). Obvezno morate pod št. 1. napisati vrtec in do dve enote v okviru izbranega vrtca, v 
katere si želite vključiti vašega otroka in v ta vrtec vložite vlogo).  
Vrtci s koncesijo na območju Mestne občine Kranj izvajajo dnevni program. 
Dnevni program traja od šest do devet ur dnevno. Namenjen je otrokom od 11 meseca starosti do vstopa v šolo in 
obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Izvaja se okvirno od 5.15 do 17. ure, odvisno od potreb staršev v 
posamezni enoti vrtca. Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih (prvo starostno obdobje: otroci v 
starosti od 11 mesecev do 3 let in drugo starostno obdobje: od 3 let do vstopa v šolo).  
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SEZNAM VRTCEV S KONCESIJO z njihovimi enotami na območju Mestne občine Kranj. Seznam vsebuje podatek o  
predvidenih vrstah oddelkov v posameznem vrtcu. 

VRTEC ENOTA 

I. star. obd. 
(11 mesecev do 3 

let) 

II. star. obd. 
(od 3 let do vstopa v 

šolo) 

razvojni odd.  
(od 11. mesec. 
do vstopa v 
šolo) 

ZASEBNI VRTEC DOBRA TETA     

 PE Pri Dobri Evi, Ul. Lojzeta Hrovata 4b, Kranj     

 PE Pri Dobri Tinci, Partizanska c. 10, Kranj     

VRTEC DUHEC D.O.O.    

 Enota Kranj, Župančičeva ul. 22, Kranj     

 
VI. ČAKAJOČI OTROK 
Ustrezno obkrožite. Register bo avtomatično dodelil pripadajoče točke, zato dokazilo ni potrebno. 
 
VII. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC 
PREDNOST PRI SPREJEMU 
Otrok s posebnimi potrebami in otrok, za katerega vlagatelj/ica predloži mnenje centra za socialno delo o 
ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ter otrok za katerega starši priložijo potrdilo direktorja policije, in 
sicer izdanega na podlagi Uredbe o načinu uveljavljanja in dodelitve pravic ožjim družinskim članom po smrti 
policista in v primeru njegove invalidnosti (Uradni list RS, št. 3/18) ima prednost pri sprejemu v vrtec ter otrok. 
K vlogi je potrebno priložiti zapisnik multidisciplinarnega tima ali individualni načrt pomoči družini oz. potrdilo, da je 
otrok v postopku pridobivanja zapisnika multidisciplinarnega tima ali individualnega načrta pomoči družini ali mnenje 
centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, ki vsebuje navedbe, da je družina v skladu s 
predpisi, ki urejajo socialno varnost oz. položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za 
socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo. 
V primeru, da bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem 
otrok.  Prosimo vas, da se točkujete tudi sami. 
 
VIII. IZJAVA 
Oba starša oz. zakonita zastopnika na koncu podpišeta izjavo, s katero: potrjujeta, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, 
resnični, točni in popolni, za kar prevzema materialno in kazensko odgovornost; dovoljujeta vrtcu, da podatke 
uporablja za vodenje postopka sprejema in vključitve otroka v program vrtca. 


